spol. s.r.o.

Ľ. Štúra 17, 08221 Veľký Šariš

RÁMCOVÁ ZMLUVA č. 045/2021
o odbere, úprave, zhodnotení alebo zneškodnení odpadov
uzavretá podľa § 269 Obchodného zákonníka
(ďalej v texte ako „Zmluva“)
Čl. I. Zmluvné strany:
1.

2.

Zhotoviteľ
Sídlo
Štatutárny zástupca
Osoba zodpovedná za vec
technického charakteru
Mobil, e-mail
IČO, DIČ, IČ pre DPH
Obchodný register
Bankové spojenie
IBAN
Telefón / fax

: FECUPRAL spol. s.r.o.
: Ľ. Štúra 17, 08221 Veľký Šariš
: Ing. Štefan Hanigovský, konateľ
:
:
:
:
:
:
:

Ing. Ondrijová Erika, manažér odpadového hospodárstva
0903773679, ondrijova@fecupral.sk
36448974, 2020005878, SK2020005878
Okresný súd Prešov, oddiel Sro, vl. č.10551/P
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK66 0900 0000 0051 2033 7815
051/7562152

Objednávateľ
Sídlo
Štatutárny zástupca
Kontaktná osoba
Mobil, e-mail
IČO, DIČ, IČ pre DPH
Obchodný register
Bankové spojenie
IBAN
Telefón / fax

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

HARMONIA – DSS a ZpS
Nám. A. Dubčeka 270/2, 072 22 Strážske
Mgr. Dzurjašková Viera
Ľubica Meňovčíková
056/68 729 06, ekonom@harmoniastrazske.sk
00692034, 2020734727

Čl. II. Predmet, miesto a rozsah plnenia.
1.

Predmetom zmluvy je prevzatie, preprava, zhodnotenie, alebo zneškodnenie odpadov po prípadnej úprave ako aj ďalšie dohodnuté služby uvedené v prílohách tejto zmluvy za podmienok nižšie
uvedených a v súlade s ustanoveniami zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, súvisiacich predpisov a ostatných právnych predpisov.

2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce podľa bodu 1. vo svojom mene na svoje náklady
v požadovanom rozsahu a kvalite, objednávateľ sa zaväzuje uhradiť za plnenie zhotoviteľa odmenu dohodnutú v tejto zmluve.

3.

Zneškodnenie, respektíve zhodnotenie, prípadne úpravu odpadu zhotoviteľ vykoná vo vlastných
zariadeniach určených na zhodnocovanie/zneškodňovanie odpadov (prevádzka: Jilemnického 2,
Prešov), resp. inými spôsobmi u osôb oprávnených na nakladanie s odpadmi a spôsobmi uvedenými v jednotlivých prílohách zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.

4.

Odber jednotlivých druhov odpadov bude od objednávateľa resp. pôvodcu odpadu uskutočnený
na základe vopred odsúhlasenej požiadavky medzi povereným zástupcom objednávateľa
a povereným zástupcom firmy FECUPRAL, spol. s.r.o., tak, že objednávateľ zašle písomnú objednávku, ktorá bude doručená minimálne 3 dni pred požadovaným zneškodnením poštou, e-

______________________________________________________________________________________________________
FECUPRAL, spol. s.r.o.
IČO: 36 448 974
Prevádzka: Jilemnického 2, 08001 Prešov
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mailom na mailovú adresu ondrijova@fecupral.sk, faxom, písomnou poštovou zásielkou, prípadne
telefonicky oznámená na telefónnom čísle 0903 773 679.

Čl. III. Práva a povinnosti zmluvných strán
1.

Plnenie predmetu zmluvy zabezpečí zhotoviteľ v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z.z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z.,
o vykonávaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch a Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z.,
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

2.

Od momentu prevzatia odpadu na prepravu je zhotoviteľ zodpovedný za manipuláciu s týmto odpadom v súlade s platnými právnymi predpismi. K prechodu vlastníctva a tým aj nebezpečenstva
škody nedochádza v prípadoch uvedených v bode 9 tohto článku, kedy nebezpečenstvo škody
nesie objednávateľ.

3.

Zhotoviteľ vydá objednávateľovi protokol o odbere odpadu resp. potvrdenie množstva odobratého
odpadu, ktorý obsahuje druh a množstvo odpadu, vrátane potvrdeného sprievodného listu odpadov pri odpadoch kategórie N.

4.

Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať od objednávateľa odpad bezodkladne po preverení jeho druhu
a po splnení záväzkov v zmysle tejto Zmluvy objednávateľom.

5.

S objednávkou na odber nebezpečného odpadu prvýkrát dodaného zhotoviteľovi na zneškodnenie/zhodnotenie, objednávateľ predloží zhotoviteľovi chemickú analýzu odpadu v zmysle ustanovení Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z.z. o vykonaní
niektorých ustanovení zákona o odpadoch resp. podľa prevádzkového poriadku zariadenia na
zneškodňovanie/zhodnocovanie odpadov a to minimálne 3 dni pred požadovaným odberom. Na
požiadanie objednávateľa zabezpečí vstupnú analýzu spracovanú akreditovaným laboratóriom
zhotoviteľ na náklady objednávateľa.

6.

U nebezpečných odpadov tvorených kompaktnými celkami zhodnými s pôvodným výrobkom (žiarivky, akumulátory, a pod.), považujú sa za analytickú kontrolu odpadu údaje zo sprievodnej dokumentácie výrobku o jeho zložení.

7.

Objednávateľ je povinný pred konkrétnou dodávkou odpadov, oznámiť zhotoviteľovi ich bližšiu
materiálovú špecifikáciu z dôvodu posúdenia možnosti použitia technológie zhotoviteľa na ich
zneškodnenie, úpravu a zhodnotenie. Zároveň sa zaväzuje pravdivo a čo najúplnejšie informovať
zhotoviteľa o spôsobe vzniku odpadu, pričom je tiež povinný poskytnúť všetky doplňujúce informácie súvisiace s odpadom, o ktoré ho zhotoviteľ požiada, pričom tieto informácie musí poskytnúť
v písomnej forme, a to najneskôr do 3 dní od požiadania, faxom, prípadne e-mailom.

8.

Objednávateľ umožní zhotoviteľovi odobrať náhodnú kontrolnú vzorku za účelom overenia správnosti vykonanej analýzy ak je táto potrebná, resp. zabezpečenia zhodnosti druhu odpadu deklarovaného objednávateľom so skutočným stavom. Ak dodaný odpad vykazuje vlastnosti, ktoré sú
v rozpore s deklarovanými vlastnosťami, zhotoviteľ má právo odpad vrátiť a vyúčtovať všetky preukázateľne vzniknuté náklady. V prípade ak zhotoviteľ navrhne iné riešenie na vyriešenie problému s inými parametrami ako boli deklarované zhotoviteľ môže objednávateľovi navrhnúť možnosť
zneškodnenia/zhodnotenia iným, zodpovedajúcim spôsobom, pričom objednávateľ uhradí všetky
zvýšené náklady vyplývajúce z takéhoto spôsobu, a to vopred na základe predfaktúry zhotoviteľa
do troch dní od jej doručenia objednávateľovi.

9.

Ak odpad nebude možné vrátiť, alebo zneškodniť/zhodnotiť iným spôsobom, pričom v dôsledku
nesprávnych údajov objednávateľa o druhu odpadu vznikne škoda zhotoviteľovi, alebo tretej osobe, je objednávateľ povinný výšku škody uhradiť spolu s prípadnými sankciami zo strany štátnych
orgánov.

10. Objednávateľ zabezpečí svoju účasť pri preberaní odpadu zhotoviteľom, alebo na to poverí tretiu
osobu. Zhotoviteľ potvrdí prevzatie odpadu od objednávateľa v preberacom protokole.
11. Ak prepravu odpadu zabezpečuje zhotoviteľ, objednávateľ vykoná nakládku odpadu tak, aby bolo
možné odpad zabezpečiť proti úletu a nasiaknutiu vodou.
FECUPRAL, spol. s.r.o.
Prevádzka: Jilemnického 2, 08001 Prešov
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12. Objednávateľ sa zaväzuje dodržiavať prevádzkový poriadok zariadenia, na ktorom bude odpad
zneškodnený, resp. zhodnotený, pričom originály sú k nahliadnutiu na prevádzkach jednotlivých
zariadení na zneškodňovanie/zhodnocovanie odpadov.
13. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť na základe vystavených faktúr sumy na nich uvedené.
(V zmysle článku V. tejto zmluvy)

Čl. IV. Podmienky plnenia
1. Za účelom zabezpečenia riadnej a efektívnej spolupráce sú si zmluvné strany povinné poskytnúť
vzájomnú súčinnosť.
2. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa vstup resp. vjazd do svojich objektov za účelom prevzatia
odpadov, ak to pre plnenie predmetu zmluvy bude potrebné. Zároveň zabezpečí k miestu výskytu
odpadu bezproblémový prístup. Objednávateľ sa zaväzuje v prípade potreby na vlastné náklady
zabezpečiť technické podmienky k odberu a predúprave odpadu u pôvodcu:
- prívod elektrickej energie
- zabezpečenie prístupu ku skladovanému odpadu
- vhodné obaly na skladovanie odpadov v zmysle platnej legislatívy
3. Pred odovzdaním odpadu vyplní objednávateľ prepravný lístok pri odpadoch kategórie O, pri odpadoch kategórie N vyplní objednávateľ sprievodný list nebezpečného odpadu (ďalej SLNO), ktorý potvrdí pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu alebo povereného pracovníka.
Pri vývoze nebezpečného odpadu priloží objednávateľ k vyplnenému SLNO aj identifikačný list
nebezpečného odpadu.
4. Po prevzatí odpadu odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi „Protokol o prevzatí a odovzdaní odpadu“.
5. Overenie prijatého množstva odpadu bude vykonané na certifikovanom vážnom zariadení umiestnenom v zariadení zneškodnenia, úpravy alebo zhodnotenia odpadu.
6. V prípade, že niektorá zo zmluvných strán utrpí škodu v dôsledku nesprávnych informácií (napr.
chybné zaradenie odpadu podľa katalógu odpadov, primiešanie iného odpadu, významná zmena
množstva, alebo kvality odpadu a pod.), zodpovednosť za škodu nesie tá zmluvná strana, ktorá nesprávnu informáciu poskytla.

Čl. V. Cena a spôsob platby
1.

Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi v zmysle príslušných predpisov v platnom znení za prevzatie
odpadu, prepravu odpadu, jeho úpravu, následné využitie alebo zabezpečenie jeho zneškodnenia
cenu stanovenú dohodou zmluvných strán uvedenú v prílohách tejto zmluvy.

2.

Platnosť cien za úpravu, zhodnotenie, resp. zneškodnenie odpadov, ich prepravu, prenájom kontajnerov, manipuláciu, personálne zabezpečenie a analýzy sa stanovuje na dobu určitú, do konca
kalendárneho roka.

3.

Faktúra za vykonané práce bude vystavená najneskôr do 15 dní od prevzatia odpadu. Doba
splatnosti faktúry je obojstranne dohodnutá na 14 dní odo dňa vystavenia. Ak sa objednávateľ
omešká s úhradou faktúry, má zhotoviteľ právo na úroky z omeškania vo výške na 0,05 % za každý deň omeškania z dlžnej sumy.

4.

Platobný styk účastníkov zmluvy bude vykonávaný bezhotovostne prostredníctvom peňažných
ústavov účastníkov, prípadne v hotovosti na prevádzke zhotoviteľa.

5.

Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR,
z dôvodu pokrytia manipulačných poplatkov spojených so vznikom a udržiavaním tejto zmluvy,
a to, za každých 12 mesiacov, počas ktorých nedošlo k plneniu v zmysle čl. II. tejto zmluvy.

FECUPRAL, spol. s.r.o.
Prevádzka: Jilemnického 2, 08001 Prešov
Tel.: 051/7562 152
e-mail: fecupral@fecupral.sk
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Čl. VI. Zánik zmluvy
1.

Táto Zmluva zaniká dohodou zmluvných strán, a to dňom uvedeným v takejto písomnej dohode;
písomnou výpoveďou; odstúpením od Zmluvy, a to doručením písomného odstúpenia od zmluvy
druhej zmluvnej strane.

2.

Zmluvné strany môžu ukončiť túto zmluvu formou písomnej výpovede z akéhokoľvek dôvodu,
alebo aj bez uvedenia dôvodu, s výpovednou lehotou tri mesiace. Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede na poslednú známu adresu
druhej zmluvnej strany.

3.

Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak objednávateľ opakovane poruší zmluvu doručením iného ako dohodnutého druhu odpadu.

4.

Zároveň každá zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto Zmluvy, ak niektorá zo zmluvných strán
vstúpi do likvidácie, alebo bude na jej majetok vyhlásený konkurz, alebo bude konkurz zamietnutý
pre nedostatok majetku úpadcu.

5.

Ak dôjde k zániku tejto Zmluvy, sú zmluvné strany povinné najneskôr ku dňu zániku vysporiadať
si vzájomné záväzky a pohľadávky.

Čl. VII. Záverečné ustanovenia
1.

Táto zmluva ako aj jej ďalšie dodatky nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu tejto zmluvy
oboma zmluvnými stranami.

2.

Táto zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú. Túto zmluvu možno ukončiť výpoveďou
v trojmesačnej výpovednej lehote, ktorá začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po jej
doručení druhej zmluvnej strane.

3.

Zmluva stráca platnosť, ak nastanú okolnosti, ktoré majú za následok zánik oprávnení zhotoviteľa
k predmetu zmluvy. Túto skutočnosť je zhotoviteľ povinný bezodkladne objednávateľovi oznámiť.

4.

Prevzaté odpady a prevzaté výsledky analytického rozboru pre úpravu odpadu, sa stávajú majetkom zhotoviteľa so všetkými právnymi súvislosťami pôvodcu odpadu.

5.

V prípade, že objednávateľ bude požadovať zneškodnenie/zhodnotenie odpadu iného druhu ako
je uvedené v prílohách tejto zmluvy, bude ich vzájomný vzťah riešený osobitnou zmluvou, dodatkom k tejto zmluve, alebo objednávkou.

6.

Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

7.

Táto zmluva môže byť menená a doplňovaná iba očíslovanými písomnými dodatkami, podpísanými oboma zmluvnými stranami.

8.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené, nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

9.

Zhotoviteľ je oprávnený pozastaviť preberanie odpadu a plnenie si svojich povinností uložených
touto zmluvou voči objednávateľovi, až do doby neuhradenia splatných faktúr objednávateľom.

10. Súčasťou tejto zmluvy sú prílohy na ktoré sa táto zmluva odvoláva.
11. Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých dva dostane zhotoviteľ a jeden objednávateľ.

FECUPRAL, spol. s.r.o.
Prevádzka: Jilemnického 2, 08001 Prešov
Tel.: 051/7562 152
e-mail: fecupral@fecupral.sk
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12. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú dobrovoľne, bez tiesne a nápadne nevýhodných podmienok, ako aj iných jednostranne nevýhodných podmienok, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, na znak čoho ju vlastnoručne podpísali.

V ....................., dňa .......................
za objednávateľa pečiatka a podpis:

..............................................................

FECUPRAL, spol. s.r.o.
Prevádzka: Jilemnického 2, 08001 Prešov
Tel.: 051/7562 152
e-mail: fecupral@fecupral.sk

V Prešove, dňa:
za zhotoviteľa pečiatka a podpis:

...........................................................
Ing. Štefan Hanigovský, konateľ

IČO: 36 448 974
IČ DPH: SK 20 2000 5878
IBAN: SK66 0900 0000 0051 2033 7815
SWIFT: GIBASKBX

Príloha č. 1 k Rámcovej zmluve č. 045/2021
o odbere, úprave, zhodnotení alebo zneškodnení odpadov
uzavretá podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka
Zoznam odpadov - Platný na kalendárny rok 2021
V súlade s článkom II. Rámcovej zmluvy odoberie zhotoviteľ od objednávateľa na zhodnotenie alebo
zneškodnenie druhy odpadov podľa kat. čísiel v cene:
Objednávateľ sa pritom zaväzuje dodržiavať kategorizáciou odpadov podľa zmluvy a odovzdávať
správne vyseparované druhotné suroviny. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo fakturovať spracovanie
v prípade, že objednávateľ nedodrží podmienky separácie.
Kat. číslo
odpadu

18 01 03

Názov odpadu podľa katalógu odpadov

Jednotková cena (v EUR/t bez
DPH)
Platba zhotoPlatba objedviteľa
návateľa

odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy –
COVID 19

3500

Prepravné náklady nie sú v uvedených cenách započítané.
Za prípadné využitie dopravných a iných služieb zhotoviteľa budú objednávateľovi výkony účtované v
cenách:
Jednotková cena
v EUR bez DPH
0,65 €
1,49 €
4,50 €
15,00 €
1,70 €
40 €
500,00 €

Do 1t / 1 km
Nad 1t / 1km
Manipulácia / 15 min.
Zbytočný prestoj zavinený objednávateľom v € / 1 hod.
Cena za dopravu cisternou na 1 km
Čerpanie cisterny za každú začatú hodinu
Odber vzorky a jej analýza

K cenám bude pripočítaná hodnota DPH, zodpovedajúca sadzbe DPH platnej v čase uskutočnenia
zdaniteľného plnenia, v zmysle platného zákona o DPH.

V ....................., dňa:

V Prešove, dňa:

za objednávateľa pečiatka a podpis:

za zhotoviteľa pečiatka a podpis

..............................................................

...........................................................
Ing. Štefan Hanigovský, konateľ
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